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Resum– Anàlisi i implementació d’un gestor de vacances de personal per una empresa mitjana-gran
del sector de l’oci i la restauració. Es desenvolupa un mòdul software per al departament de
recursos humans i s’integra a l’actual intranet de gestió corporativa. L’objectiu principal del projecte
és optimitzar, simplificar i millorar el procés de petició de dies de vacances dels treballadors. Per al
desenvolupament s’ha utilitzat la metodologia àgil Kanban. La planificació del projecte resulta en un
total de 5 mesos, dels quals, 65 dies s’adjudiquen a la implementació, que es realitza en dues fases
de 35 i 30 dies respectivament. Cada fase considera cada una de les dues aplicacions diferents
del sistema, i es codifiquen mitjançant el patró de disseny Bridge Pattern. Pel que fa al disseny
d’interfı́cie, es realitzen diferents esbossos per aconseguir una eina intuı̈tiva, ràpida i incrementar
l’experiència d’usuari. Per últim, es mostren els resultats obtinguts i s’exposen les experiències i
conclusions personals.

Paraules clau– gestor de vacances, programari, personal, recursos humans, centres, oficina,
calendari, històric anual, autoritzacions, patró bridge, ASP.NET MVC, C#, SQL Server.

Abstract– Analysis and implementation of a staff holiday management software for a medium-large
company in the leisure and restoration sector. The module is developed for the human resources
department and is integrated into the current corporate management intranet. The main objective of
the project is to optimize, simplify and improve the process of requesting vacation days for staff. For
the development, the agile methodology Kanban has been used. Project planning results in a total of
5 months, of which 65 days are used for implementation, which is carried out in two phases of 35 and
30 days respectively. Each phase considers each of the two different applications on the system, and
they are coded using the Bridge Design Pattern. Regarding the interface design, different sketches
are made to achieve an intuitive and fast tool and increase the user experience. Finally, the results
obtained are shown and personal experiences and conclusions are explained.

Keywords– holiday management, software application, staff, human resources, centers, office,
calendar, annual history, authorizations, bridge pattern, ASP.NET MVC, C#, SQL Server.
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1 INTRODUCCIÓ

AQUEST article tracta sobre l’anàlisi i implementa-
ció del projecte de final de grau d’un gestor de va-
cances de personal, amb l’objectiu de satisfer la

necessitat d’una empresa mitjana-gran. Primerament, s’ex-
posa el context i els objectius del projecte, aixı́ com, la me-
todologia utilitzada i la planificació seguida pel seu desen-
volupament.
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Seguidament, es detalla l’anàlisi elaborat, per a la posterior
implementació i es mostren els resultats obtinguts.

2 CONTEXT

El projecte té origen en la necessitat de millora de la gestió
en les peticions de dies de vacances que realitzen els treba-
lladors d’un grup d’empreses del sector de l’oci i la restau-
ració, anomenat MGA. En el grup, amb seu a Cerdanyola
del Vallès, treballen unes 100 persones a la seu central i
unes 260 distribuı̈des als diferents centres/sales d’oci de les
que disposa.
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El software s’ha desenvolupat a petició del departament de
recursos humans, en la que el seu responsable ha estat l’en-
carregat de donar els requisits i mantenir la comunicació
amb l’equip de desenvolupament.

El desenvolupament requeria la seva integració amb la in-
tranet corporativa del grup, on els treballadors de la central
i els responsables de les sales disposen d’un usuari amb els
seus respectius rols d’autorització. Aquesta està desenvo-
lupada amb tecnologia Microsoft en un entorn .NET MVC,
llenguatge C# i base de dades SQL Server.

I és per això, que el projecte ha estat realitzat dins de l’equip
d’una de les empreses del grup pertanyent a la divisió de
noves tecnologies, anomenada 46TSM, l’encarregada del
manteniment i nous desenvolupaments d’aquesta intranet.

3 OBJECTIU

El principal objectiu del projecte és optimitzar, simplificar
i millorar el procés de petició de dies de vacances dels tre-
balladors als seus superiors. A més, de reduir i automatit-
zar tasques de validació, comparació i recompte per part de
l’encarregat del departament de recursos humans.

Tot seguit, analitzem el procés que s’ha seguit fins ara a l’-
hora de realitzar aquestes peticions, el procés objectiu d’a-
quest desenvolupament i les avantatges i millores que apor-
ta.

3.1 Procés anterior

Fins ara, les peticions de vacances es realitzaven mitjançant
documents en paper, arxius Excel i correu electrònic. Com
es pot veure a la figura 3, el treballador/a omplia un docu-
ment de sol·licitud de vacances, en el que especificava els
perı́odes desitjats, la quantitat demanada i els dies restants.
Aquest document era signat pel treballador i el responsable
o mànager de la sala.

Fig. 1: Diagrama del procés anterior

Després, el mànager introduı̈a les vacances de tots els treba-
lladors de la sala en una plantilla Excel del calendari anual.

En aquesta plantilla, que es pot veure a la figura 2, els calen-
daris dels treballadors es disposaven en files per a tenir una
visió global i detectar superposicions o incompatibilitats.

Fig. 2: Plantilla excel de calendari de vacances

Finalment, aquesta plantilla s’enviava per correu electrònic
al responsable del departament de RRHH, que comprovava,
validava i autoritzava o rebutjava la distribució demanada
per aquella sala. En cas de ser rebutjada, el mànager havia
de fer els canvis pertinents i tornar a enviar-la.

Com es pot veure, aquest mètode comportava molta fei-
na manual, el que incrementava la possibilitat d’error en
el càlcul de totals o en les validacions de RRHH. A més,
al ser enviat per correu electrònic, es generava duplicitat o
multiplicitat de versions en els documents.

També, es podia perdre el control de les sales que s’havien
autoritzat o rebutjat, i es feia difı́cil detectar els canvis que
hi havia hagut d’una petició a una altra.

3.2 Procés objectiu

Per a donar solució a tots aquests problemes, s’ha disse-
nyat i implementat un nou procés en el qual els mànagers
(als centres) o caps de departament (a central) informen els
perı́odes de vacances dels treballadors a través de la intranet
corporativa. Amb aquesta eina, es fan totes les validacions,
restriccions i càlcul de totals de forma automàtica.

Per altra banda, el departament de RRHH, pot autoritzar
o rebutjar les peticions, i millorar el control d’estats i de
versions de totes les peticions rebudes.

Fig. 3: Diagrama del procés objectiu
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4 METODOLOGIA

Per la realització d’aquest projecte de software, s’ha cer-
cat una metodologia àgil que s’adapti a les necessitats d’or-
ganització i planificació del desenvolupament, aixı́ com, la
compatibilitat amb les eines actuals de l’equip de desenvo-
lupadors.

En tractar-se d’un projecte implementat per un programador
individual, es descarta la utilització de metodologies com
SCRUM o Extreme Programming. Per tant, l’estratègia tri-
ada ha estat Kanban.

Aquesta metodologia es basa en l’elaboració d’un quadre
en el qual es representen les tasques a realitzar en targetes
amb una breu descripció. Aquestes tasques es distribueixen
en 3 columnes (com a mı́nim): pendents, en curs i finalit-
zades. D’aquesta manera es pot tenir una visió global de
l’estat del projecte, de les tasques i ajuden a la planificació
i priorització d’aquestes.

Per a seguir aquesta estratègia, s’ha utilitzat l’eina Asana
(https://app.asana.com), un servei web gratuı̈t (amb opció
prèmium) que permet l’organització i planificació de pro-
jectes i tasques en un tauler Kanban, amb altres opcions
com el mode de vista en calendari, priorització, cometaris i
responsables de les tasques.

A la figura 4, podem veure el tauler Kanban amb algunes de
les tasques necessàries per a la realització d’aquest projec-
te. En aquest cas, es tracta de l’estat del tauler quan s’estava
finalitzant la primera fase de codificació establerta en la pla-
nificació, de la qual tractarem tot seguit.

Fig. 4: Estat del tauler Kanban durant la codificació

5 PLANIFICACIÓ

Com a planificació, s’han tingut en compte les principals
tasques d’un projecte de desenvolupament de software com,
l’especificació de requisits, l’anàlisi, la codificació i les pro-
ves.

Mitjançant l’eina de codi lliure “GanttProject” s’ha realitzat
un diagrama de Gantt per representar en el temps les tasques

i la seva duració. D’aquest diagrama, que es pot veure a
l’Annex A.1, en destaquem les següents tasques:

• Especificació de requisits i avaluació del projecte
1/09/20 - 21/09/20

• Anàlisi i disseny 22/09/20 - 13/10/20

• Desenvolupament 14/10/20 - 20/01/21

• Implementació i desplegament 21/01/21 - 27/01/21

• Proves d’acceptació 28/01/21 - 3/02/21

• Entrega projecte 4/02/21

Primerament, es fa l’especificació i valoració dels requisits
els primers 15 dies, on han tingut lloc les reunions amb el
client, en aquest cas el responsable de RRHH, i s’ha valorat
la millor solució. Aquesta etapa finalitza quan s’entrega el
pressupost i se n’obté l’aprovació.

Seguidament es fa l’anàlisi i disseny de l’aplicatiu,
mitjançant eines de prototipatge, esbossos i l’estudi de la
seva arquitectura. Això durant 15 dies més.

El desenvolupament s’ha dividit en dues fases: la primera
per a desenvolupar el gestor per als empleats de sales i la
segona per l’adaptació de la plataforma per al personal de
la central. Aquestes, es van planificar en 35 i 30 dies res-
pectivament i, per cada una d’elles, una etapa de proves de
5 dies.

Finalment, es realitza la implementació i desplegament de
l’aplicació a la intranet corporativa i es fan les primeres pro-
ves d’acceptació amb un únic centre i un únic departament.
Un cop el client valida el funcionament i es fan les correc-
cions necessàries, es dóna el projecte com a finalitzat.

En aquest apartat, durant la codificació de la Fase 1, es va
fer un canvi d’ordre en la planificació inicial del projecte
a petició del cap de projectes de l’equip. Inicialment les
proves de la Fase 1 i la Fase 2 es farien a posteriori de la co-
dificació de cada una de les fases. Finalment, es va decidir
realitzar les proves després de la codificació de les dues fa-
ses. Aixı́ i tot, es van mantenir el nombre de dies d’aquestes
proves i les dates de la resta de tasques.

Això es va fer per optimitzar el temps tenint en compte que
la codificació dels dos entorns tenien parts comunes (com
explicaré més endavant) i les proves de la fase 1 podien que-
dar invalidades en fer modificacions per la segona fase.

A hores d’ara, podem dir que s’han pogut assolir les tasques
de desenvolupament dins dels terminis planificats.

6 DESENVOLUPAMENT

En aquesta secció, s’exposa el progrés del desenvolupament
del projecte en les seves diferents etapes, és a dir, la presa
de requisits, el pressupost i aprovació, l’anàlisi i, finalment,
la codificació i les proves.
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6.1 Requisits

Mitjançant una reunió de presa de requeriments amb la
persona responsable del departament de recursos humans
(RRHH) i diferents consultes posteriors a través de correu
electrònic i telèfon, es va fer el recull de tots els requeri-
ments del client dins de la planificació establerta. A partir
d’aquest recull, es va redactar el document de requisits de
l’aplicatiu, del que podem destacar els següents requisits
funcionals:

• El sistema ha de permetre introduir, modificar i gesti-
onar les vacances del personal de sales i central.

• El sistema ha de permetre introduir rangs de dies o set-
manes.

• El sistema ha de permetre introduir observacions a ni-
vell de rang de dies, de treballador i de petició.

• El sistema ha de calcular els dies no demanats l’any
anterior.

• El responsable de RRHH ha de poder fer ajustaments
manuals en els dies autocalculats de vacances corres-
ponents i vacances no demanades l’any anterior.

• El sistema ha de fer la comparativa de les peticions de
canvis amb la petició anterior i llistar les diferències.

• El sistema ha d’enviar un correu electrònic al respon-
sable de RRHH quan es faci una petició nova.

Per altra banda, alguns dels requisits no funcionals més des-
tacats són:

• La introducció de dies i setmanes seguides s’ha de po-
der fer d’una forma ràpida i intuı̈tiva.

• El sistema no ha de permetre introduir vacances de
l’any anterior després del 31 de Març.

• Si s’introdueix una devolució de festiu, el sistema ha
d’obligar a l’usuari a indicar una justificació textual.

6.2 Pressupost i aprovació

Es va valorar el cost del desenvolupament del nou mòdul
conjuntament amb el cap de projectes, que va redactar i en-
viar el pressupost al departament de RRHH que va fer la pe-
tició. Finalment, el director general de l’empresa va aprovar
el pressupost i el seu desenvolupament.

6.3 Anàlisi

Per fer l’anàlisi del mòdul a desenvolupar en aquest projec-
te, s’han generat diferents documents i diagrames que do-
nen suport i deixen constància tant de què es desenvoluparà,
com la manera en què es farà.

6.3.1 Casos d’us

Es van realitzar 2 diagrames de casos d’ús i els seus res-
pectius informes. El primer diagrama, que veiem a la figura
5, representa els actors del mòdul de les sales aixı́ com els
casos d’ús als que poden accedir.

Fig. 5: Diagrama de casos d’ús del mòdul de sales

Per altra banda, en el segon diagrama (figura 6) es represen-
ten els casos d’ús del mòdul dels treballadors de la central.

Fig. 6: Diagrama de casos d’ús del mòdul de departaments
de la central
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6.3.2 Base de dades

Per la implementació de la base de dades i el seu context de
classes (entitats), es va fer el disseny mitjançant el diagrama
d’entitat-relació (Annex A.2) i el diagrama de taules (fig.7).

Fig. 7: Diagrama de taules/entitats del context de dades

6.3.3 Arquitectura

Per la codificació del mòdul del gestor per a personal de la
central (Fase 2), es va analitzar amb deteniment quin patró
de disseny s’adaptava més a les necessitats. Tot i que l’e-
quip de desenvolupament de l’empresa no acostuma a uti-
litzar patrons de disseny, es va decidir aplicar les tècniques
utilitzades a l’enginyeria de software.

Es va triar el patró Bridge Pattern per desacoblar les imple-
mentacions de les dues (i futures) aplicacions diferents del
mòdul de vacances, mantenint una lògica comuna. Per a
representar aquest disseny, es va realitzar el diagrama d’ar-
quitectura adjunt a l’Annex A.3.

Tot seguit, a la figura 8, es pot veure un resum de la im-
plementació d’aquest patró de disseny en aquest projecte.
Per a més detalls, cal consultar el diagrama d’arquitectura
esmentat anteriorment.

6.3.4 Disseny UI/UX

Es van fer diferents esbossos en paper per trobar el disseny
que complı́s amb els requisits d’interfı́cie intuı̈tiva del cli-
ent. N’és un exemple el representat a la figura 9, on es re-
presenta tant el llistat de peticions que veu l’administrador
de RRHH, com el detall del calendari de vacances d’una de
les sales o departaments.

Fig. 8: Aplicació del Bridge Pattern al projecte

Fig. 9: Esbossos de la interfı́cie d’usuari

Un cop realitzats els esbossos i triats els elements que ha-
vien d’estar presents a la interfı́cie, es van traduir aquests
dibuixos en diferents esquemes d’esquelet o wireframes, in-
crementant d’aquesta manera el detall de la interfı́cie i po-
der validar amb el client si la solució compleix les seves
expectatives. A la figura 10 es mostra el wireframe del de-
tall del calendari de vacances d’una sala o departament.

Fig. 10: Wireframe del calendari de vacances d’una sala o
departament

6.4 Codificació

La codificació de la Fase 1, és a dir, el gestor de vacan-
ces per al personal de sales, es va poder finalitzar tal com
s’havia planificat, inclús abans de la seva data lı́mit el 25-
11-2020. En finalitzar aquesta part, es va començar la codi-
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ficació de la Fase 2, l’adaptació i parametrització del siste-
ma per al personal de la central.

Atès que el nou mòdul està compost de diverses pàgines,
finestres modals i vistes especials com n’és la del calenda-
ri, s’han utilitzat diferents llibreries o extensions de tercers,
algunes d’elles, ja utilitzades en el propi projecte de la in-
tranet corporativa. Algunes d’aquestes llibreries són:

• Kendo Telerik UI for ASP.NET MVC: Llibreria
de components visuals o UI widgets de pagament.
Aquests components han estat utilitzats per a mostrar
els llistats de les peticions, les finestres modals, desple-
gables, camps d’introducció de dates i nombres, entre
d’altres.

• Bootstrap Year Calendar JS: Component Javascript
(plugin JQuery) utilitzat per la visualització del calen-
dari anual. S’han ampliat i personalitzat les funcio-
nalitats per adaptar el component a les necessitats del
projecte. A la figura 11 es mostra un exemple d’ús
d’aquesta llibreria al calendari anual d’un centre.

• Sweetalert2: Llibreria utilitzada per mostrar missat-
ges d’alerta, confirmació o error, amb millor estètica
i experiència d’usuari que les alertes estàndards dels
navegadors.

• Bootstrap 4: Kit d’eines per a desenvolupaments web
responsive amb HTML, CSS i JavaScript. S’ha utilit-
zat per simplificar i millorar l’estructura i disseny de
les diferents pàgines del mòdul.

Fig. 11: Exemple d’ús de Bootstrap Year Calendar JS

Un cop finalitzades les dues fases, dins de la planificació
establerta, es va preparar l’escenari de proves.

6.5 Proves

Per la realització d’aquestes proves, es va pujar el codi en
un entorn de proves amb les mateixes caracterı́stiques i es-
tructura de dades que l’entorn de producció.

Aquests entorns són dos servidors Windows Server 2016
amb IIS 10 configurat com a servidor HTTP. Per altra ban-
da, els servidors de bases de dades són SQL Server 2017
versions Express a l’entorn de test i versió Enterprise al de
producció.

Per les proves s’ha aplicat exploratory testing amb la realit-
zació dels diferents casos d’ús definits. Un cop comprovat
el correcte funcionament i realitzades les correccions perti-
nents, es va donar accés a l’administrador de RRHH, a una
sala i a un departament per a fer una prova pilot de cada un
dels mòduls.

D’aquesta manera el responsable de RRHH ha pogut pro-
var i validar les funcionalitats desenvolupades i ha acceptat
l’entrega del projecte.

7 RESULTAT

Finalment, un cop fetes totes les proves que validen que es
compleixen tots els requisits demanats pel client, es dóna el
projecte per finalitzat i entregat. El resultat obtingut és un
gestor de vacances multidepartamental i extensible.

A continuació, es mostren algunes imatges de les parts més
importants del gestor un cop finalitzat el projecte. A la figu-
ra 12 es mostra el llistat que veu l’administrador de RRHH
amb les peticions de vacances de les diferents sales o depar-
taments per cada any.

Fig. 12: Llistat de peticions dels diferents centres

A la figura 13 podem veure la pàgina de detall d’un centre,
que veu tant el responsable de RRHH com el responsable
del centre.

Si se selecciona un treballador/a, com es mostra a la figura
14, al calendari es mostren només les seves vacances i es
permet introduir de noves i modificar les existents.

A l’hora d’afegir nous intervals de dies de vacances, només
cal arrossegar el punter pels dies desitjats o fer clic al botó
”Afegir”. Tot seguit es mostra una finestra per especı́fica el
tipus de dies i les observacions (figura 14).
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Fig. 13: Resum del calendari de vacances d’un centre

Fig. 14: Calendari de vacances d’un treballador/a

Fig. 15: Finestra d’introducció de nous dies de vacances

8 CONCLUSIONS

El desenvolupament d’un gestor de vacances per als treba-
lladors d’una empresa pot arribar a ser un projecte complex
quan es requereixen certs aspectes, com és el cas, que si-
gui modular, extensible i amb un sistema d’històric amb un
comparador dels canvis. A més, cal tenir en compte els di-
ferents fluxos o processos d’autorització que pot tenir en
les diferents personalitzacions o departaments. Per això,
s’ha utilitzat el patró de disseny de Bridge Patern com a
arquitectura que, en el meu cas, no l’havia aplicat en cap
desenvolupament anterior.

En aquest projecte, s’ha tingut especial atenció a què el re-
sultat sigui intuı̈tiu per a facilitar el procés d’introducció i
visualització als diferents usuaris amb perfils molt diversos.
Per això, s’han utilitzat els colors per a diferenciar els dies

demanats dels diferents treballadors i el tipus de dies dema-
nats (any actual, any anterior, devolució de festius i devolu-
ció d’hores extraordinàries). A més, s’ha implementat una
introducció de dies arrossegant el cursor pel calendari.

També s’ha tingut en compte la senzillesa de l’autoritza-
dor a l’hora de veure l’estat de les peticions dels diferents
centres/departaments, juntament amb els avisos per correu
electrònic. Finalment, s’ha pogut obtenir un gestor que co-
breix les necessitats demanades pel client i compleix els re-
queriments i les seves expectatives. Gràcies a aquest siste-
ma, el departament de recursos humans serà capaç de sim-
plificar, reduir i optimitzar el procés d’aquestes peticions
mitjançant excels i papers impresos, que provocava duplici-
tats, discrepàncies i desajustaments en els dies de vacances
dels treballadors.
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tificial), qui amb els seus coneixements i experiència, m’ha
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ge de suport i ànims a tots els meus companys, al personal
sanitari i a tots els afectats per aquesta trista situació.

Finalment, vull agrair a la meva famı́lia, els meus pares
i germana, per recolzar-me en tot moment, no només en
aquest projecte, sinó durant tot el meu recorregut en el
grau d’Enginyeria, donant-me suport en els moments més
difı́cils i valor per aconseguir tots els objectius que em pro-
posi.

Gràcies a tots.
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APÈNDIX

A.1 Diagrama de Gantt

A.2 Diagrama Entitat-Relació
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A.3 Diagrama d’arquitectura


